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Prolog
Llanwynn, Wales, jaro 1286

omoz mi, Pane.“ Morgana z Wenlocku zvedla bradu a vystavila 
tvář bouřlivému větru vanoucímu od severu. Studený a hořký moř
ský vzduch bičoval její drobné tělo, když hrdě stála v kaluži zanecha
né přílivem jako prostý zbrojnoš připravený k boji. Jindy se v jejích 
modrozelených očích blýskaly čertovské ohníčky a na rtech pohrával 
žertovný úsměv. Dnes však ne, ne teď, když ji zaplavil pocit, že se 
osud v celé své zběsilosti obrátil proti její rodině a hradu Wenlock.

Pro tentokrát se zdráhavě smířila se svým osudem a prosila o vi
dění – vidění, jež by přineslo klid její rozhárané duši.

Jistě že se našli pochybovači, kteří jí nevěřili. Dokonce se jí smáli. 
Ano, i ona sama zavrhovala představy, které se jí vkrádaly do mysli 
již od útlého dětství. Proč já, ptala se a upřímně se modlila, dokud 
ji od klečení na chladné dlažbě kaple nerozbolely nohy. Ach, Pane, 
proč já? Bůh jí neodpověděl, nevyslyšel její prosby. Nakonec, když 
už se nedokázala dál modlit, neochotně souhlasila s babiččiným tvr
zením, že tento dar je projevem vyšší vůle. Podle Morgany i Všemo
houcí může občas chybovat, a jí tedy nezbývá než smířit se s osudem. 
I tak prosila Boha, aby jí ukázal cestu a odpustil jí její rouhání a po
chyby. Pro případ, že její nadání je skutečně božím dílem.

V závanech prudkého vichru jí kolem očí divoce tančily prameny 
černých vlasů. Déšť jí smáčel tváře a  bičoval mořský příboj, který 
vířil a točil se kolem jejích chvějících se nohou.
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Morgana zavřela oči, zhluboka se nadechla ostrého slaného 
vzduchu a dotkla se náhrdelníku z lastur. Z hlavy vypudila myšlenky 
na ledovou vodu, z níž jí v žilách stydla krev a prsty u nohou nelí
tostně zábly.

Čekala. Přemáhala chlad a doufala, že se ozve hlas, a brzy. Mod
lila se, aby k ní promluvil jako v minulosti. Včera nemohla spát, ne
klidně se převalovala, a po takové probdělé noci vždy dokázala ho
vořit s větrem, nahlédnout do budoucnosti.

„Jsem připravena.“ Její slova zanikla v dunění mocného oceánu. 
„Pověz mi. Kdo k nám přichází?“

Nad příbojem se vznášel tenký hlas. Blíží se smrt. Přijde na rod 
Wenlocků ze severu. 

Srdce se jí rozbušilo. Prudce se zachvěla. „Kdy?“ zeptala se kuráž
ně, ač to nechtěla vědět.

Brzy.
„Kdo ji přinese?“
Ty sama.
Ach ne. „Pověz mi více – abych se mohla připravit,“ zapřísaha

la hlas. V obavách mačkala záhyby tuniky. „Prosím – kdo zaviní tu 
smrt?“ vykřikla a  hrdlo se jí sevřelo strachem, zatímco natahova
la uši, aby jí nic neuniklo. Ale hlas větru se vytratil. Zůstal po něm 
jen rozmazaný obraz – vysoký muž, rytíř na koni. Rodový znak měl 
zakrytý, meč zdvižený nad hlavou, jako by se chystal udeřit na pro
tivníka.

Tím nepřítelem byla její rodina! Morgana viděla nic netušící tvá
ře svých blízkých – matky, otce, sestry a bratra –, všichni bezelstně 
důvěřovali tomu hroznému muži, který přicházel ze severu a tvářil 
se jako přítel.

„Ach, Pane Bože, ne.“ Morgana se zachvěla a ruka se jí sevřela 
kolem dýky zasunuté za pasem. Se smrtí se nesmíří tak snadno, ne
dovolí, aby ten temný rytíř na obrovském vraníku zmařil životy těch, 
které miluje. Má Boha na své straně, ne? Nejsou snad její vidění dů
kazem, že ji chce varovat? Připravit ji, aby mohla bránit svou rodinu?

Vnitřním zrakem spatřila, jak ten muž mávl mečem a  proťal 
vzduch okolo bratrovy a  sestřiny tváře. „Ne!“ vykřikla. „Nevyhra
ješ!“ Vytrhla dýku zpoza pasu a zvedla ji nad hlavu. Strašlivá vidina 
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temného válečníka nějakou chvíli vířila v její hlavě, pak se pomalu 
rozplynula. „Nech nás být,“ poručila mu v naději, že ji ten děsuplný 
přízrak uslyší.

S  rozklepanými koleny otevřela Morgana oči. Setmělo se nato
lik, že den připomínal noc. Bouře ze severu divoce zuřila, jako by ji 
ďábelský rytíř opravdu slyšel. Hromy rachotily mezi strmými útesy, 
blesky křižovaly oblohu a  v  jejich světle se rýsoval hrad Wenlock 
vypínající se na vysokém ostrohu.

Vlček zavyl. Pobíhal po  břehu, tlapy měl zmáčené, a  když se 
na Morganu podíval, jeho zlaté oči připomínaly oheň. Husté šedo
černé chlupy na zádech se mu naježily, jako by i on zahlédl ten pře
lud.

Morgana proběhla mělkou vodou, víříc lemem bílé tuniky písek 
a mořskou pěnu, a Vlček vyrazil za ní. Zastavila se, jen aby klacíkem 
nakreslila do mokrého písku symbol tří prstů. Jak se moře převali
lo přes její ochranné znamení, odhodila větvičku, padla na kolena 
a rychle zamumlala prosebnou modlitbu.

Její grošovaná kobylka si odfrkla, zafuněla a zařehtala strachem.
„Pšš, Perlo. Je to jen vítr…, vše je v pořádku,“ zalhala Morgana 

a rozběhla se k vyplašenému zvířeti. Poplácala klisnu po hladké šíji 
a chvíli zápolila s promočenými otěžemi. 

Nakonec ty prokleté uzly rozvázala. Stoupla si na kládu a lehce 
se vyhoupla obkročmo do sedla. „Hý!“ vykřikla a zabořila bosé paty 
Perle do slabin. Kobylka se vzepjala na zadních, pak vyrazila cvalem 
po mořském břehu směrem k pěšině vedoucí na hrad. Vlček běžel 
vedle ní, jak to dělal od prvního dne, kdy ho Morgana našla opuště
ného v lese poblíž Wenlocku.

Morgana, sukně vykasané, si dřela prsty o drsnou hřívu a do očí ji 
štípal prudký vítr, zatímco koňská kopyta bušila do mokrého písku. 

Blíží se smrt. Přijde na rod Wenlocků ze severu.
Zachvěla se, nikoliv však chladem. Nikdy předtím neslyšela tak 

varovné poselství, ovšem nikdy předtím nebyl Wenlock tak slabý. 
„To se nestane,“ přísahala v duchu. Myšlenkami byla u své rodiny. 
„Na hradě k žádnému úmrtí nedojde.“ Hrozba ze severu bude po
ražena.
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S ušima přitisknutýma k hlavě, kopyty zvonícími o kameny, mí
řila klisna po pěšině vedoucí po srázu nahoru.

Morgana se naklonila dopředu. „Neboj se, Perlo,“ zašeptala od
vážnému koníkovi do ucha. „Budeme je varovat. A tentokrát ty, já 
a Vlček zkřížíme osudu cestu!“
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1. kapitola 
hrad Abergwynn, severní Wales, květen 1286

ůh je mi svědkem, že nepřestanu, dokud nenajdu svého chlap
ce!“ Garrick, syn Maginnisův a pán celého Abergwynnu, seskočil ze 
zabláceného hřebce. Škorně se mu zabořily do mokré půdy na hor
ním nádvoří. Šat měl promočený, vlasy rozcuchané, vousy volaly 
po nůžkách – důkaz, že celé dny projezdil, hledal a nic nenašel. Nic! 
Ani tu nejmenší stopu po chlapci či jeho chůvě. 

Zachmuřil se tak, že se podobal bouřkovým mračnům visícím 
nad severní věží, ostře řezané rysy nemilosrdně sevřené. Odhodil 
si z očí mokré vlasy a v duchu proklel zlý osud či Boha, to mu bylo 
jedno.

Jeho rytíři, kurážní chlapíci, kteří ho při jeho bezvýsledném pá
trání provázeli, sesedli a  míjeli ho obloukem, když odváděli  koně 
do  stájí. Oddaní muži dobře věděli, kdy se mají pánovi raději vy
hnout. A právě teď jeho duši tížila ta nejhorší, nejčernější nálada.

Pouze George, neohrabaný, sotva čtrnáctiletý hoch se zarudlou 
pihovatou pletí, se odvážil promluvit, a to jen proto, že jako Garri
ckův panoš neměl na vybranou. „Postarám se o tvého vraníka, pane,“ 
vyhrkl a vytrhl promočené otěže z Garrickových rukou.

Garrick ho sotva slyšel. Vyrazil kupředu, ramena schoulená před 
větrem, hlavu však hrdě vztyčenou. Nesehne se. Nevzdá se. Dokud 
bude dýchat, nepřestane hledat svého syna. Poprvé v životě ho ne
zajímal jeho kůň, jeho hrad ani jeho pozemky. Záleželo mu jedině 
na Loganovi.
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Za řinčení těžkých řetězů se za ním zavřela padací mříž a odřízla 
hrad od okolního světa, jako by se vše, co stojí za ochranu, nacházelo 
uvnitř. Garrick se ušklíbl nad vlastní domýšlivostí. Jak býval pyšný! 
S jakým zalíbením si prohlížel silné zdi, mohutné věže, hradby, do
statečně široké i dlouhé na to, aby poskytly útočiště početné posádce. 
Kristovy rány, jaký byl blázen, když si tohle sídlo, tuhle ubohou pev
nost, cenil tak vysoko!

Zadíval se na  potemnělou oblohu a  zamumlal kletbu určenou 
Bohu, který nejenže k sobě před třemi roky povolal jeho ženu, ale 
teď mu vzal i synka.

Jako odezva na jeho rouhání rozřízl oblohu klikatý blesk, který 
bílým zábleskem ozářil severní věž. Nad krajinou jízlivě zarachotil 
hrom, jak by se mu vysmíval sám Všemohoucí.

Garrick zaklonil hlavu. Déšť mu stékal po tváři a hrdle, chladné 
kapky vnikaly pod košili. „Najdu ho. Při všem, co mi je i není svaté, 
najdu svého chlapce, nebo při tom vypustím duši!“

Zaduněl další hrom.
Garrick se zlostně brodil blátem ke  vchodu do  rytířského sálu 

na opačném konci nádvoří. Hrad Abergwynn se tyčil vysoko na úte
su. Na třech stranách spadaly strmé stěny k rozeklaným skaliskům 
a běsnícímu příboji. Jenže ani tato pevná kamenná překážka nedo
kázala ochránit jeho chlapce.

Rázným krokem vešel do  paláce a  minul kapli. Jen ať se otec 
Francis dusí ve  své pánbíčkářské šťávě. Ač Garrick slyšel kaplana, 
jak mumlá modlitby, neměl náladu ztrácet čas se služebníkem bo
žím, ostatně modlil se už dost. K čemu to bylo? Ukázal mu snad Bůh 
cestu k  jeho synu? Ne! Podrážky škorní ostře pleskaly o kamenné 
schody, jak stoupal k  rytířskému sálu, své dřívější chloubě, svému 
domovu, a nyní pouhé prázdné, ponuré místnosti, bez smíchu, bez 
vřelosti, bez cupitavých krůčků.

Došel ke krbu a ohřál si ruce, avšak chlad, který nosí v srdci, ni
kdy nepomine. Čeleď, zvyklá na  jeho pochmurnou náladu, se vy
tratila a našla si práci jinde. Kouř z ohně líně stoupal nahoru a plížil 
se ven úzkými okénky. Na kamenných zdech se usazovala vrstvička 
sazí.
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Psi, kteří Garricka doprovázeli, jako by vytušili jeho mrzuté roz
položení a rozplynuli se v přítmí, jen občas zavrčeli nad kostí či kous
kem masa zapadlým mezi sítinou na podlaze. Garrick na ně křičel, 
dokud se neuložili v koutě, ostražité oči otočené ke svému pánovi.

Od  okamžiku, kdy naposledy viděl syna, uplynulo deset dní,  
a ačkoliv byl Garrick pánem hradu a baronem z Abergwynnu, obával 
se, že už svého chlapečka nikdy nespatří. Hromy a blesky nechť se 
snesou na hlavu těch, kteří unesli jeho dítě. Určitě poteče krev, jestli 
Loganovi někdo ublíží. 

Sítinu rozvířily chvatné kroky. Garrick se ani nenamáhal zved
nout hlavu.

„Jsi zpátky, pane!“ vykřikla boubelatá služebná Cailin. „Našel 
jsi…“ Slova jí odumřela na  rtech, když si všimla jeho chmurného 
výrazu. Rychle se pokřižovala přes mohutné poprsí a  pak zmizela 
směrem ke kuchyni.

„Garricku!“ Wareův hlas se odrazil od  silného trámoví, podpí
rajícího vysoký strop. Garrick zvedl hlavu a  očima přimhouřený
ma před kouřem z  krbu se zadíval směrem k  točitému schodišti, 
po němž do rytířského sálu scházel jeho mladší bratr. Šel vzpřímeně, 
modré oči mu zářily a  bradu měl vzdorovitě vystrčenou dopředu. 
Ware, pohledný mládenec, co nevidět dospěje v  muže. Hruď má 
pevnou a hrdý je až až, ač stále čeká na svou první bitvu.

„Nikdo se neozval?“ zabručel Garrick. Odpověď znal dřív, než 
vyřkl svou otázku.

„Ne.“ Ware se zastavil před ním. Arogance z něho přímo čišela, 
dalo se to poznat i podle sklonu jeho hlavy.

„Nikdo nežádal o výkupné?“ 
„Ne.“
Garrickovi ztuhly rysy a oči se proměnily v chladnou ocel. „Rytí

ři, kteří hlídali Logana. Neřekli ti něco nového?“
„Nic, Garricku.“ Ware uhnul pohledem před zkoumavýma oči

ma staršího bratra a zdálo se, že přes snědou pleť maličko zbledl.
Garrickovi se zkřivila ústa. Chlapec neměl žaludek na to, aby ne

chal někoho zbičovat, a popravdě ani on sám. A přesto někdy neměl 
na vybranou a musel z těch, jejichž oddaností si nebyl jistý, pravdu 
vytlouci. „Použil Strahan veškeré prostředky, aby jim vrátil paměť?“
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Ware se zašklebil, jako by se mu při té vzpomínce zvedl žaludek. 
„Ano,“ vydechl, zuby stisknuté. „Když bylo po všem, znovu nás ujiš
ťovali o své věrnosti. Jsou ti zcela oddáni, Garricku. Nezachoval ses 
k nim spravedlivě. Není jejich chybou, že se Logan někam zatoulal, 
možná mezi skaliska…“

Mohutná ruka sevřela Wareovu halenu. Garrick přitáhl bratra 
k sobě, až ho přiměl stoupnout si na špičky a podívat se mu do očí. 
„Nevyčítám to nikomu jinému než sobě,“ zamumlal, „ale musím vě
dět, že moji muži se nepodíleli na proradné zradě, jež mě připravila 
o syna.“

Ware, přesně v duchu odbojných Maginnisů, zvedl bradu a vzpur
ně opětoval Garrickův pohled. „Možná o žádnou zradu nešlo. Děcko 
třeba někam odcupitalo, jeho chůva za ním, a oba se ztratili v lese. 
Mohli se utopit v řece nebo spadnout z útesu do moře…“

„Ne!“ zavrčel Garrick a znovu bratrem zatřásl. „Nenašli jsme žád
ná těla. Nechce se mi věřit, že je Logan po smrti. Chlapec se nikam 
nezatoulal.“ Pustil Warea a otočil se k ohni v naději, že rudozlaté pla
meny zaženou chlad, jenž se mu usadil v duši. „Dosud tu nepanuje 
klid. Eduard je sice králem, ale zbývá dost těch, kteří by ho nejraději 
viděli hnít v hrobě. Jelikož na něho nemohou, snaží se zmalomysl
nět všechny, kteří Nohatci přísahali věrnost. Neuplynulo mnoho zim 
od okamžiku, kdy byl zabit Llewelyn, a ještě méně času od potlačení 
rebelie.“ Garrick si mnul bradu. „Aby bylo jasno, vzpoura ještě ne
skončila. Myšlenku na  ni nosí v  srdci mnoho Velšanů.“ Chřípí se 
mu rozšířilo hněvem. „Ano,“ zamumlal, „a  ti, kteří věrně sloužili 
Llewelynovi, se nezastaví před ničím, aby se Eduarda zbavili. Klidně 
by za svou věc obětovali i život dítěte.“

„Takže bys viníky hledal mezi Velšany?“
Garrick unaveně potřásl hlavou a sevřel ruce v pěst, jako by chtěl 

stisknout hrdlo jednoho z Loganových únosců. „Kdybych tak věděl.“
Ware se zadíval do ohně. „Co se má udělat se strážemi, které měly 

Logana hlídat?“
„Vyžeňte je.“
„Ale…“
„Řekl jsem, vyžeňte je!“ nařídil Garrick nelítostně. „A  dej jim 

na vědomí, jaké mají štěstí, že jim daruji život.“



—  13  —

„Děláš chybu.“
To drzé štěně. Garrick sežehl mladšího bratra pohledem. „Jsem 

pánem tohoto hradu. Já tady rozkazuji.“
„Ano, Milosti,“ opáčil Ware uštěpačným hlasem. Vtom se ozva

lo zaskřípání otevíraných dveří a po schodech se k rytířskému sálu 
blížily rychlé kroky. Garrick neměl náladu na plané řečnění. Dovnitř 
vstoupil Strahan z Hazelwoodu, jeho bratranec a nejvěrnější spoje
nec.

Vysoký, ramenatý Strahan se skobovitým nosem a očima hnědý
ma jako kutna žebravého mnicha se bratrancům příliš nepodobal. 
Stačil mu jeden pohled na Garricka, aby se zamračil. „Logana jsi ne
našel.“

Garrickovi poklesla pod vlhkou halenou ramena. „Ne.“
„Možná bys měl uvažovat o mé radě.“
Garrick se zakabonil a stiskl zuby. „Mluvíš o té čarodějce, že.“
„Není to čarodějka, nýbrž kouzelnice – umí rozmlouvat s  vět

rem,“ vysvětloval Strahan.
„Pak je praštěná.“
„Našla jiné ztracené osoby,“ namítl Strahan. „Loganova stopa už 

dávno vychladla. Ani psi nevědí kudy kam.“
Na  to nemohl Garrick nic říci. Vrhl rozzlobený pohled na psy, 

rozvalující se v koutě. Strahan má pravdu, Logan a  jeho chůva Jo
celyn zmizeli před dlouhou dobou. S každým uplynulým dnem se 
zmenšovala pravděpodobnost, že Garrick syna ještě někdy spatří.

„Máš nějaký jiný nápad?“ dorážel Strahan.
Garrick si odhodil z  tváře mokré vlasy a  odhalil pruh bláta 

na čele. „Poslal jsem špehy na hrady Pennick a Hawarth. Jejich páni 
se kdysi spojili se vzbouřenci. Moji muži se dají nenápadně do řeči 
s venkovany i čeledí a mohou se leccos dozvědět.“ Chřípí se mu za
chvělo. „Jestli ti šlechtici mému synovi ublížili,“ prohlásil důrazně 
a jeho hluboký hlas se odrážel od trámů nad jejich hlavami, „zaplatí 
za to životem.“

„A jestli nic nezjistí?“ zeptal se Strahan.
Garrick se cítil zahnaný do kouta, neměl však na vybranou. Jak 

zdůraznil Strahan, brzy vyčerpá veškeré možnosti. „Jestli se Calvert 
a Trent vrátí s prázdnou, vypravím se za čarodějkou.“ Představa kou
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zelnice – ženy nadané pro magii a černá umění – mu vadila. Ačkoliv 
nebyl nijak zvlášť zbožný, nelíbilo se mu příčit se Bohu. Všiml si Cai
lin, která zametala sítinu, a mrzutým hlasem ji požádal o pohár piva. 
Když jí překvapením vylétlo obočí nahoru, vyštěkl své přání hlasi
těji. Za okamžik se vrátila se stříbrnými poháry pro muže u krbu. 
Garrick vypil ten svůj jedním douškem.

Uvažoval o tom, co by mu řekl kaplan, kdyby se skutečně obrátil 
na čarodějku. Pak se rozhodl, že mu na názoru toho dobrého muže 
ani za  mák nezáleží. Ať se otec Francis věnuje zbytečným modlit
bám. Je načase, aby promluvily meče.

Calvert se vrátil za soumraku. S pobledlou tváří a svěšenými ra
meny se blížil k lordu Garrickovi, který seděl u stolu v rytířském sále. 
Calvert před ním padl na kolena a koktal: „Selhal jsem, můj pane.“

Garrick mu pokynul, aby vstal.
„Na hradě Pennicku jsem nenašel sebemenší stopu po mladém 

pánu Loganovi.“ Calvert, pomenší chlapík s baňatým nosem a zrza
vým obočím, namáhavě vstal.

„Ptal ses všech sloužících?“ naléhal Garrick a cítil se ještě skles
leji.

„Ano, i několika vojáků, jimž jazyk rozvázalo pivo.“
„Nevědí nic?“
Calvert potřásl hlavou. „Jeli chlapec v Pennicku, pak ho dobře 

schovali a to tajemství zná jen baron a jeho nejvěrnější rytíři.“
Garrick přemítal o  jeho slovech. S pánem Pennicku, Nelsonem 

Rowleyem, se setkal už mnohokrát . „Myslím, že ne. Rowley ne udrží 
jazyk za zuby. Kdyby měl mého syna, celý hrad by to věděl,“ uvažo
val nahlas. „Ano, a Rowley by mi to určitě vzkázal.“ Garrick se zno
vu zadíval na svého rytíře. „Počínal sis dobře, Calverte. Teď můžeš  
odejít.“

Garrick nechal bez povšimnutí bažanta a srnčí plec na svém talíři 
a přejížděl pohledem od Strahana k Wareovi. „Počkáme na Trenta 
a uvidíme, co nám řekne o Hawarthu.“

Strahan přikývl. Tmavé oči se mu trochu leskly. „Moudré roz
hodnutí.“
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Ware s tím zjevně nesouhlasil a zadíval se staršímu bratrovi vy
zývavě do očí, ale udržel jazyk za zuby a  raději si ukrojil pořádné 
sousto masa.

Následujícího jitra kráčel Garrick právě do stájí, když se po dvoře 
rozlehl hlas hlídky. „Sir Trent se blíží!“ Garrick sebral odvahu a roz
běhl se na dolní nádvoří. V uších mu zběsile hučela krev.

Trentův zpěněný hřebec procválal bránou dovnitř. K jeho šíji se 
tiskl nahrbený jezdec.

Garrick doběhl ke koni, který se zarazil uprostřed nádvoří. Muž 
v sedle se pustil hřívy i otěží a sklouzl dolů na zem.

„Postarej se o  koně,“ přikázal Garrick stájníkovi, pak poklekl 
a nadzvedl sira Trenta. Krev mu barvila košili a tuhla v koutcích úst.

George se zajíkl. „Ne… není…“
„Klid,“ přerušil ho Garrick. Zadíval se na  Rogera, páže, které 

přiběhlo z rytířského sálu. „Zavolej kněze!“ přikázal mu. Trent nej
spíš co nevidět vypustí duši, a tak by měl dostat poslední pomazání. 
Pak zvedl mladého rytíře a odnášel ho do paláce, zatímco vykulený 
George odváděl Trentova koně do stájí.

Trent v Garrickově náruči zasténal a tělo sebou škubalo bolestí.
„Drž se pevně,“ prohodil Garrick vlídně, ač cítil, jak z jeho mla

dého chráněnce vyprchává život. Bylo šílenstvím pověřit tak nebez
pečným úkolem jediného muže.

„Mladý pán Logan není v Hawarthu – ani Jocelyn.“ Trent namá
havě polkl. Sípal a stěží popadal dech.

„Dejte mu napít a  připravte lože,“ nařídil Garrick Cailin, když 
vešel s Trentem dovnitř. „Pšš, drž se, chlapče.“

„Postarám se o  něho, pane,“ zašeptala Cailin. „Dokud se lady 
Clare nevrátí…“

Zoufalý Trent chytil Garricka za košili a zasípal téměř bez dechu. 
„Dostal mě lord McBrayne.“

„Kuš, Trente. Teď musíš šetřit síly…“ 
„Ne, můj pane, poslouchej,“ vyhrkl Trent, tvář zkřivenou bolestí. 

Bezkrevné rty lapaly po dechu. „V McBraynově sídle jsem byl s dív
kou. Nevěděla nic o nějakém uneseném dítěti.“
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„Osric McBrayne tě přistihl – jak ležíš s  děvčetem?“ zeptal se 
Gar rick, zatímco pobledlé páže přineslo pohár vody.

„Ano,“ přiznal Trent. Oči se mu leskly.
Garrick se zachmuřil. Páže mezitím přiložilo raněnému pohár 

ke rtům. Voda mu stékala po špinavé, neholené bradě. „Promluvíme 
si, až se ti vrátí síly.“

„Ne! Teď!“ trval na svém Trent, netrpělivě odstrčil pohár a jeho 
prsty sevřely Garrickovu halenu. „Zpovídal jsem i  ostatní – užva
něné vojáky, řemeslníky… čeledíny i rolníky.“ Musel se hodně pře
máhat, slova mu jen obtížně splývala z rozpraskaných rtů. „Nikdo 
o chlapci nic neví…, nikdo.“

„A přesto tě McBrayne takhle zřídil,“ zašeptal Garrick a uvnitř se 
začal třást vztekem.

„Ano… Prohlásil, že nesnese žádné špehy Maginnisů ve svém…“ 
Trent naposledy sípavě vydechl a  zhroutil se v  Garrickově náruči. 
V tomtéž okamžiku vešel mohutnými dubovými dveřmi kněz.

„Už je pozdě, otče,“ pronesl Garrick vyrovnaným hlasem. „Právě 
vypustil duši.“

„Postarám se o něho, můj pane,“ ozval se Strahan a vysvobodil 
Trentovo tělo z Garrickových neochotných rukou. Garricka zabolelo 
u  srdce, protože o  své muže se vždy staral. Zaplavil ho pronikavý 
pocit viny, že poslal tak oddaného rytíře na smrt. Sevřel ruce v pěst 
a pustě zaklel bez ohledu na kaplanův vyčítavý pohled.

Ware, jenž stál u schodů, zaslechl celý rozhovor. Chlapecký ob
ličej se mu zkrabatil nevolí, oči potemněly a  čišela z  nich hrozba. 
„Zaútočíme na McBrayna a Hawarth?“

„Ještě ne.“
„Ale Trent…“
„Je to má vina, že zemřel,“ vysoukal ze sebe Garrick. Trápily ho 

výčitky svědomí. Trent, spolehlivý Trent, je po smrti. Zabili ho kvůli 
mé zaslepenosti, protože při pátrání po synovi nehledím vpravo vle
vo, pomyslel si hořce. Ještě štěstí, že se nic nestalo Calvertovi.

Zadíval se na ruce, dosud lepkavé a potřísněné Trentovou krví.
Vědom si toho, že ho jeho muži sledují, popošel ke  stolu, kde 

s ním před necelými dvěma týdny večeřel jeho synek. Vzal od pážete 
ručník a utřel se do něj. Hlavou se mu honily myšlenky na odplatu.
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Sloužící raději zmizeli do bezpečí, ovšem na stole pro něho zůstal 
pohár piva. Garrick se sesunul do křesla, předklonil se a opřel si čelo 
o zaťaté pěsti. Poprvé vážně přemýšlel o tom, že Logan a jeho chůva 
již nejsou mezi živými.

Zavřel oči a v duchu se nabádal, aby byl silný, smířil se s osudem, 
jejž na něj seslal Bůh, ale tvář se mu sevřela hněvem a cítil se strašně 
bídně. Jaké zkoušce ho chce Všemohoucí vystavit? Jak dlouho má 
snášet bolestivou nejistotu, co se stalo s jeho jediným synem?

Zaslechl těžké kroky. Ruka mu bezděčně sjela k jilci meče, hlava 
se okamžitě zvedla. Ale byl to jen Strahan, stál na opačném konci 
stolu a tvářil se odměřeně.

„Co se děje?“ zeptal se Garrick.
„Je načase skoncovat s tou záležitostí.“ 
Jedno z Garrickových tmavých obočí vylétlo nahoru. „Teď tu roz

kazuješ ty?“
Strahan stiskl rty. „Nejde o rozkaz, můj pane. O radu.“
„Aha, a já snad potřebuji radu?“
„Myslím, že ano.“
„Silná slova, bratranče.“
Strahan se odbýt nenechal. „Muži jsou připraveni vyrazit.“ 
„Aha.“ Garrick natáhl pod stolem dlouhé nohy. „Na  Wenlock 

za čarodějkou.“
„Kouzelnicí – ačkoliv ona si tak říkat nechce.“
Garrick přimhouřil oči. Zahýbal prsty. „Nu, pověz mi něco o té 

ženě – o jejím umění.“
Ve  Strahanových netečných tmavých očích se zablýsklo. „Jde 

o starší dceru Daffyda z Wenlocku a opravdovou krasavici. Její bába, 
Enit, je prý velšskou čarodějkou a kolují řeči, že Morgana zdědila její 
schopnosti.“

„Ale vždyť jsi tvrdil, že nejde o čarodějku.“
„Prý dokáže nahlížet do budoucnosti. Sudičky k ní promlouvají 

ústy větru.“
Garrick se pohrdavě ušklíbl, pak si zhluboka zavdal piva z pohá

ru. „Ani za mák nevěřím na čáry ani na kouzla a mluvení s větrem.“
„Ano, ty jsi bohabojný člověk,“ utrousil Strahan uštěpačně.
Garrick ho sjel chladným pohledem. „Pochybuješ o mé víře?“
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Strahan potřásl hlavou. „Ne, jen ti chci pomoci najít Logana.“
„A co když mě čarodějka odmítne?“
„Nemůže. Jsi jejím lenním pánem.“
Garrick si bratrance zkoumavě prohlížel. Měl dojem, že Stra

han s ním nehraje čistou hru. Je sice jeho nejschopnějším rytířem,  
ovšem stejně oddaným jako prohnaným. Často nedokáže skrýt svou 
ctižádost a nemůže se dočkat, až se stane pánem hradu a půdy, jež 
mu Garrick přislíbil. Jen co najdu Logana, bude načase, abych splnil 
své slovo, pomyslel si Garrick. „Ovšem její otec může namítnout, že 
nám dceru nevydá.“

Strahanovy rty se zkroutily v úlisném úsměvu. „Jsem ochoten se 
s Morganou z Wenlocku oženit.“

„Opravdu? I když si myslíš, že má nadpřirozené schopnosti? Jaká 
z ní bude manželka?“ zeptal se pobaveně Garrick a znovu se napil 
piva. „Během vaší první hádky se třeba rozzlobí a uřkne tě tak, že ti 
uschne mužství nebo vypadají vlasy.“

Strahan pochopil, že Garrick žertuje, a srdečně se zasmál. „Ne, 
bratránku. Čarodějka se mnou bude tak spokojená, že své schopnos
ti využije jen proto, aby mě udržela ve svém loži.“ 

„Pak to musí být skutečná kouzelnice,“ opáčil Garrick, který vě
děl, že bratranec nenechá žádnou sukni na pokoji.

Strahan se opřel škorní o lavici a naklonil se ke Garrickovi. „Chci 
tu ženu, Garricku. Viděl jsem ji jen jednou, ale nemohu na ni zapo
menout. Najde ti tvého syna.“

Garrick neměl na vybranou. Zůstat v hradě a čekat by k ničemu 
nebylo. Stejně by nedokázal nečinně vysedávat a marnit čas – čas, 
který možná znamená synův život.

„Jestli odjedu, ty a Ware musíte zůstat tady a bránit hrad. Možná 
se objeví nějaké nové zprávy o Loganovi a Clare potřebuje ochra
nu, ač pochybuji, že by se o ni prosila,“ řekl Garrick a při myšlence 
na svou tvrdohlavou sestru se zamračil. Ani teď nebyla doma a vy
dala se do vesnice za nějakým nemocným. Oproti svým zvyklostem 
si však s sebou vzala dva z Garrickových nejlepších rytířů. „Postarej 
se o mou sestru,“ zašeptal bratranci.

„Jak si přeješ,“ přitakal Strahan, byť se mu oči maličko zakalily. 
Garrick nabyl dojmu, že bratranec má patrně vlastní důvody, proč 
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by se k němu rád připojil. Zjevně ho ta čarodějka okouzlila, ačkoliv 
Garrick nechápal, proč se o ní nezmínil už dříve. Od doby, kdy byl 
Strahan ve Wenlocku, uplynuly tři zimy. Šlo o krátkou návštěvu, jen 
aby se Garrick ujistil, že je Daffyd z Wenlocku věrným poddaným 
krále Eduarda.

Garrick si zamyšleně mnul bradu. Jestli by mu velšská čaroděj
ka skutečně mohla najít syna, pak na ničem jiném nezáleží. Dobrá, 
zkusí to s ní.

A pokud Logana neobjeví, pak bude cítit uspokojení, že odhalil 
podvodnici, ačkoliv ani na tom, zda je to čarodějka, či obyčejná žena, 
vlastně nesejde. Zajímá ho jediné. Najít Logana.

Znovu se zhluboka napil piva a cítil, jak se mu v žaludku rozlévá 
příjemné teplo. Ani požitek z pití však nemohl ulevit jeho utrápené 
duši. Poprvé v životě cítil baron Garrick, syn Maginnisův, naprostou 
bezmoc.

Vyprázdnil pohár až do  dna a  bouchl s  ním o  stůl. „Vyrazíme 
za rozbřesku.“
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2. kapitola

tče, nemůžeš jí dovolit, aby mluvila jako pohanka,“ stěžovala 
si Glyn. Morganina rodina obědvala u největšího stolu v rytířském 
sále hradu Wenlock. Glyn jako obvykle vrhala na sestru nasupené 
pohledy.

„Žádný neznaboh nejsem,“ ozvala se Morgana. Vlček v rohu po
tichu zavrčel.

Glyn málem nadskočila. „Drž to zvíře dál ode mě!“ Zkrabatila 
ohrnutý nosík a pohodila hlavou, až se jí zlatavé kadeře rozprostřely 
po zádech. „Otče, pořád se o ní mluví. Podle čeledi si o sobě myslí, že 
je čarodějka nebo co, určitě se však nechová jako opravdová dáma.“

Daffyd z  Wenlocku zavzdychal. „Už o  tvé sestře nechci slyšet, 
Glyn.“ Zadíval se na  syna a  zamračil se. „Cadelle, dojez své jídlo.  
Je to hřích takhle s ním plýtvat.“

„Dopadne na mě Boží ruka?“ Morganin čtrnáctiletý bratr strnul, 
jeho modré oči však neztratily nic ze svého škodolibého výrazu.

„Ne, ale já tě potrestám, a pořádně,“ houkl Daffyd.
Cadell se okamžitě začal zajímat o svůj talíř a huspeninu na něm.
Glyn se však nadále naštvaně mračila. „Ale Morgana loví zajíce, 

mumlá zaklínadla a mluví s větrem.“
Morgana zvedla tmavé obočí. „Jen řekni, sestřičko, co děláš ty?“
„Já jsem dáma, vyšívám a modlím se ke všem svatým,“ odsekla 

Glyn s pyšně zdviženou bradou. 
„Opravdu?“ podotkla Morgana. „Pak bys možná mohla poprosit 

světce, aby mé úmysly byly čisté a mé šípy vždy zasáhly jen zajíce 



—  21  —

a křepelky. Aby náhodou neminuly cíl a nestřelily tebe,“ pokračovala 
Morgana a v duchu se usmívala, když viděla, jak sestra zbledla.

„Morgano!“ zabručel Daffyd. „Nechci u svého stolu slyšet takové 
hloupé řeči.“

„Ani já ne,“ přidala se matka a vrhla na starší dceru výmluvný 
pohled. Meredydd věděla, že za Morganinu proříznutou pusu může 
zčásti sama. Líbila se jí Morganina duchaplnost, láska k  přírodě, 
schopnost stát si za  svým, a  proto dovolila prvorozené dceři, aby 
nedbala na  zavedené zvyklosti. Daffyda to sice mrzelo, ale ani on 
nedokázal starší dceru zkrotit. Meredydd se obávala, že Morgant – či 
Morgana, jak ona sama chtěla, aby jí říkali – to nebude mít v životě 
vůbec lehké. Kdo by z ní chtěl učinit svou choť? Žádný muž nepoklá
dá ženu s ostrým jazykem a přímočarým vystupováním za požehná
ní. A přitom byl nejvyšší čas opatřit dceři manžela.

To taková Glyn vyniká v ženských dovednostech. Zná své místo, 
a když něco potřebuje, ví, jak to z mužů vyloudit. Plavými vlasy a jas
ně modrýma očima okouzlila nejednoho rytíře z  okolních hradů. 
Ano, Glyn se vdá, a dobře, ale Morgana…

„O jakých nesnázích jsi to mluvila?“ zeptal se Daffyd svého nej
staršího dítěte a odtrhl si kus pečeného kance. Pak netrpělivě pohro
zil synovi, který se zase snažil vytratit od stolu. Chlapec se trochu 
mrzutě posadil zpátky na lavici a Daffyd se zadíval na dceru. „Mor
gano? O co jde?“

„Jde o zkázu a smrt. Od rytíře ze severu. Válečníka.“ Morgana si 
nevšímala vajec v rosolu na svém talíři a otočila se k otci. „Jsem si 
tím jista.“

„Tak, jako že určitě slyšíš hlasy ve větru?“ zeptala se Glyn a vy
plázla jazyk. „No, namouduši…“

„O takových věcech se nežertuje, sestro,“ varovala ji Morgana.
Glyn půvabně potřásla hlavou a našpulila rty. „Už o těch potížích 

vykládáš celý týden a máme toho až po krk. Nic nám nehrozí, otče. 
Na sever od nás je hrad Abergwynn.“

„Ano,“ přitakal otec. „Nějak se ti to plete, dcero. Válka skončila, 
Eduardovi se podařilo potlačit velšskou rebelii. Nohatec prokázal, 
že je nejmocnější ze všech, a teď mu všichni vzdáváme hold, někdo 
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ochotně, nu a  někdo neochotně. Nepřátele musíme očekávat spíš 
z východu.“

Glyn, zjevně potěšena, že otec pochybuje o Morganiných slovech, 
se roztomile zašklebila. „Možná bys měla vyslovit nějaké zaklínadlo 
nebo třeba natřít zárubně krví černého psa, abys nás ochránila před 
zlými duchy.“

„Opravdu bys to chtěla?“ Morgana se upřeně zadívala na Glyninu 
půvabnou tvář. „Prý když takhle pomazanými dveřmi projde plavo
vláska, která o sobě tvrdí, že je panna, ač už líhá s muži, vyskočí jí 
na tváři ošklivé rudé skvrny.“

„Morgano!“ vykřikla káravě Meredydd.
Glyn se maličko zajíkla. Morgana zvedla obočí. „Jsou ty skvrny 

pro tebe důvodem k obavám, sestro?“
„Morgano! Otče, ať mlčí!“ zaječela Glyn.
„To by stačilo, děvčata!“ nařídil Daffyd.
„Jediným zlým duchem v tomto hradě jsi ty!“ zamumlala Morga

na, ústa plná vajec v rosolu.
„Tak dost!“ Daffyd mávnutím ruky poslal pryč obě dcery i syna. 

„Nechci, aby mě vaše hašteření rušilo při jídle. Glyn, ty se přesta
neš vybavovat s čeledí a nebudeš sestru pomlouvat. A ty, Morgano“ 
– upřeně se jí zadíval do zelených očí, které zdědila po něm – „se 
ke  své sestře budeš chovat slušně.“ Jeho hlas už nezněl tak příkře. 
„Povíš mi o těch potížích, až je budeš cítit za dveřmi.“

„Ano, otče,“ hlesla Morgana. Musela se přemáhat, aby sestru ne
počastovala vítězoslavným pohledem. Kratičce se pomodlila, vstala 
od stolu a spěchala ven ze síně s Vlčkem v patách. 

Nebe bylo bez mráčku a  ze zahrady sem spolu s  jarním vzdu
chem zavála i vůně květin. Morgana přeběhla po mokré trávě k jed
né z chýší přilepených k hradební zdi.

„Berthildo!“ zavolala, když vstoupila do zšeřelé světnice. Známá 
vůně vosku a loje ji zahalila jako oblíbený plášť.

Stařena s  vrásčitou tváří, záda ohnutá věkem, se při pohledu 
na Morganu usmála. „Neříkej, že potřebuješ další svíčky,“ pronesla 
s mírným úsměvem na rtech, „a to zvíře ať se ke mně nepřibližuje.“

„Vlčku, sedni,“ poručila Morgana a pak se otočila zpátky k Ber
thildě. „Ano, potřebuji, ale jen čtyři.“
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„Posílá tě tvůj otec?“
Morgana přešlápla z nohy na nohu. Nechtěla lhát, ale ty voňavé 

voskovice nutně potřebovala. „Ne, matka – potřebuje je do své kom
naty a do besídky.“

Stařena zvedla řídké šedé obočí. „V  její komnatě není dost  
světla?“

„No, v těchto pošmourných dnech špatně vidí na vyšívání.“
Berthilde se zajíkla a podala Morganě čtyři svíčky. „Dávej pozor, 

aby se neztratily,“ nabádala ji. „Víš, že musím vše hlásit správci a on 
zase tvému otci. A nikdo z tohoto hradu, a správce ze všech nejméně, 
nechce čelit hněvu Daffyda z Wenlocku.“

„Neboj se, dám na ně pozor,“ ujistila ji Morgana chvatně.
„Tak nezapomeň,“ dodala Berthilde a  ve  vodnatých modrých 

očích jí probleskovaly potlačované čertovské ohníčky.
Ví to, dovtípila se Morgana, a přesto mi ty svíce dává. Vložila je 

do váčku u pasu, zahvízdala na Vlčka a vydala se do stájí, jenže mís
to toho, aby našla svou kobylku osedlanou a připravenou, narazila 
na otce. Ústa měl sevřená a pohled ledově chladný.

„Přišla sis pro svého koně,“ vybafl na ni.
Neměla důvod lhát. „Ano, otče. Chci si vyjet.“
„Navzdory nesnázím, které se podle tebe blíží.“ 
Přikývla a cítila, jak jí do tváře stoupá ruměnec.
Daffyd se upřeně zadíval na svou prvorozenou. „Bude, myslím, 

lepší, když zůstaneš doma v bezpečí hradních zdí.“
„Chceš se mnou zacházet jako s vězněm?“ zeptala se ho ohrome

ně. Nikdy, za celý její život, jí otec nenakázal, aby se nevzdalovala 
z hradu. Občas ji požádal, aby nejezdila daleko do lesa a zdržovala 
se poblíž, nebo s ní poslal stráž, ale nikdy předtím ji nenutil zůstat 
uvnitř.

Napětí v otcových rysech povolilo. „Nikdy bych s tebou nejednal 
jako se zajatcem, dcero. Příliš se podobáš sokolovi – volná na  těle 
i na duchu. A přesto má Glyn v něčem pravdu. Čeleď o tobě skutečně 
mluví, dokonce si z tebe tropí šprýmy.“

„I  přesto, že jsem prokázala své umění?“ zeptala se Morgana. 
Cítila, jak v ní začíná bublat vztek. Zlostně si dupla a kůň opodál 
zařehtal. „Smáli se, když jsem našla kovářovu ženu, jež zabloudila 
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v  lese a málem tam porodila svého prvorozeného? Utahovali si ze 
mě, když jsem předpověděla bouřku, která strhala došky ze střech 
jejich chalup? Pošklebovali se, když jsem objevila zraněného vojáka 
a poznala v něm zrádce?“

Koně ve stáji neklidně přešlapovali. 
„Ne, dcero, nesmáli se.“
„Jenže teď se mi pošklebují, kvůli Glyn. To ona nechápe, že síly 

přírody jsou zajedno s Bohem! To ona si utahuje z toho, čemu nero
zumí, a myslí si, že žena má sedět doma, šít, strojit se a modlit!“

Mohutný šedák zařehtal. Daffyd vzal dceru za  paži a  vy vedl 
ji z  prašné, zapáchající stáje. „Glyn má možná pravdu,“ pronesl  
smutně.

„Ale jistě…“
„Teď mě poslouchej, Morgant – ano, takhle ti budu říkat, pro

tože tak jsme tě nechali pokřtít,“ dodal, když viděl, že se mu chystá 
odmlouvat. „Už nechci žádná další kouzla či zaklínadla. Přeji si, aby 
ses od  tohoto okamžiku soustředila jen na  věci, které se sluší pro 
urozenou dámu.“

Morganiny oči se změnily v úzké štěrbiny. „A co ta hrozba při
cházející ze severu? O té už nechceš nic vědět? Míníš ohrozit svou 
rodinu, svůj hrad, své věrné leníky, protože se Glyn rozhodla, že je 
načase, aby se ze mě stala dáma bez fantazie?“

„Pokoušíš mou trpělivost, dcero!“
„Jako ty moji, otče.“ Už vyšli ven a zbrojíř, který máčel brnění 

v sudu s octem, na ně vrhl letný pohled a pak hned uhnul očima. 
Přes nádvoří procházela řada kupců s kárami taženými koňmi.

Morgana věděla, že se nechová jako poslušná dcera a že by lidé 
mohli zaslechnout jejich hádku. Všimla si nebezpečných záblesků 
v otcových očích. Ač dobře věděla, že když se mu to hodí, umí být 
přísný i krutý, nedokázala udržet jazyk za zuby. „Sloužící a tvoji vojá
ci – ano, dokonce i Glyn – od tebe čekají ochranu. Chceš je zklamat?“ 
zeptala se potichu, leč příkře.

„Dnes už nechci o kouzlech a čárech slyšet ani slovo,“ prohlásil 
Daffyd. „A ty, dcero, mi přestaň odmlouvat!“ Aby dodal svým slo
vům na důrazu, zamířil přímo ke strážci u brány a udělil mu přísluš
né rozkazy.
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Morgana zírala na jeho široká záda a mlčky vyslala k nebi kra
tičkou modlitbu, aby neztrácela trpělivost. Proč se najednou hádá 
s otcem, který jí po celý život promíjí lecjaké hříšky? Cožpak ji právě 
on nenaučil střílet z luku? Nepovažoval on sám přírodu za Boží dar 
a nebyla to jeho matka Enit, kdo ji zasvětil do tajů magie? Nedovo
lil jí, aby si nechala vlčí mládě, které našla opuštěné v lese, zatímco 
ostatní z  hradu pokládali vychrtlé zvíře za  zlé znamení? Dokonce 
i bratr Tobias se při pohledu na ně pokřižoval.

Netrpělivě přešlapovala z  nohy na  nohu, pak zamířila zpátky 
do hradu. Neměla v úmyslu vzít do ruky jehlu a nit. Nebude vyčká
vat, ale udělá, co je třeba. „Zůstaň,“ zašeptala Vlčkovi, podrbala ho 
za ušima a zanechala v rytířském sále.

Po zadním schodišti vyběhla do babiččiny komnaty a našla Enit, 
jak sedí na posteli.

„Máš nějaké potíže, dítě?“ zeptala se Enit třaslavým, sípavým 
hlasem. Měla tak tenké a  jemné vlasy, že jí pod řídkými kadeřemi 
prosvítala holá kůže, a ve tváři byla samá vráska a skvrna. Modré oči 
teď měla mléčně bílé a zrak jí povážlivě slábl.

„Otec trvá na tom, abych zůstala zavřená na hradě.“
„Ááá – ani mi to neříkej.“ Stařena se zahihňala, její smích se však 

brzy proměnil v kašel. „Zase ses pohádala se sestrou.“
„Jenže jinak to nejde,“ vyhrkla vzpurně Morgana.
„Glyn přece nerozumí nadpřirozeným silám. Zatím to vypadá, že 

ze všech dětí mého syna jen ty jsi dostala ten dar do vínku, ačko liv 
já byla už skoro dospělá, když jsem si poprvé uvědomila své schop
nosti. Ale i další z Daffydových potomků bude umět nahlížet do bu
doucnosti. To vím.“

„Já to spíš pokládám za  prokletí!“ zabručela Morgana. „Kdyby 
tak Glyn dokázala promlouvat s větrem. Patřilo by jí to. Pak by se 
zjistilo, jak bohabojná ve skutečnosti je!“

Enit zvedla křehké ruce a přitiskla si je k ústům. Kůži měla téměř 
průsvitnou, protkanou drobnými modrými žilkami. „Říkáš tomu 
prokletí, ale cožpak nás ten dar všechny nezachránil?“

„Ano,“ přitakala Morgana. Posadila se na pelest a uchopila ba
biččiny ruce do  svých. „Jenže mi nahání hrůzu. Je tak silný, tak  
mocný.“
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„Buď trpělivá, Morgano,“ pronesla stařenka a teplo jejího křeh
kého těla proudilo do  dívčina. „Statečná. Věř svým schopnostem 
a věř v Boha.“ Enit zavřela oči. „Ano,“ zašeptala chraplavě sotva sly
šitelným hlasem. Když sevřela Morganinu drobnou dlaň, byl stisk 
její ruky překvapivě silný. „Přijde bolest, ale také velké štěstí, a bude 
se týkat tebe, drahá vnučko – budešli je chtít.“

O několik hodin později seděl Daffyd v ložnici na kraji postele 
a špičkou škorně se snažil vyzout druhou. Jeho žena, už zachumlaná 
pod přikrývkami, si všimla jeho staženého obočí a ztrhaného výra
zu. „Máš starosti, můj choti.“

Daffyd pokrčil rameny. Neměl ve zvyku svěřovat se ženě. Podle 
něho bylo známkou slabosti povídat si s ní o svých potížích. „Starosti 
jsou pořád.“

„Hlavně máli člověk tvrdohlavou dceru.“
Podíval se přes rameno a ušklíbl se. „Dvě tvrdohlavé dcery a jed

noho umíněného syna.“
Meredydd se rozesmála. „Nic jiného by sis nepřál.“
„Ano, ale Glyn má pravdu. Nemohu dovolit, aby čeleď Morganu 

pomlouvala.“ Zamračil se a odkopl druhou škorni. „Rozhodl jsem 
se, že je načase ji provdat.“

Jeho žena na něho nepokrytě zírala. „A koho si vezme?“
„Ještě nevím. Ale musí jít o někoho, kdo nám poskytne spojenec

tví a ochranu před Osrikem McBraynem.“
„Nebylo by lepší provdat ji za jednoho z jeho synů?“ zeptala se 

Meredydd a potlačila úsměv.
Daffyd potřásl hlavou, pak odhodil halenu. „Nemohu ji dát jed

nomu ze svých nepřátel! K čertu, Morgana mě rozčiluje, ale nemohu 
ji vehnat do manželství s jedním z McBraynů.“ Ztěžka si povzdechl 
a zhasl svíci. 

„To je dobře. Morganě by se nelíbilo, kdybys jí někoho nutil.“
„Šetřili jsme ji dost dlouho.“ Vklouzl pod kožešinovou pokrývku 

a přitiskl se ke své ženě. Cítil, jak se mu její nahé tělo opírá o záda. 
„Vdá se, a brzy. Její sňatek rozmnoží bohatství a moc našeho rodu,“ 
prohlásil. „Promluvím si o tom s Morganou zítra ráno.“
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„Ať při tobě stojí všichni svatí,“ špitla mu Meredydd do ucha.
„To není vše. Cadella pošlu do jiného hradu, aby si osvojil dobré 

způsoby. Už u nás lelkuje až příliš dlouho, tak je to. Od té doby, co 
se vrátil z Broxworthu, kde se jako páže přece jen něčemu přiučil, už 
se zase vrátil ke svému starému lajdáctví.“ Daffyd cítil, že Meredy
dd strnula. „Nehádej se o tom se mnou, ženo. Je načase, aby se stal 
panošem.“

„Ale vždyť je to ještě chlapec…“
„Ano, a paličatý až hrůza.“
„Jako jeho otec.“
„Nebo matka.“
Meredydd si nahlas vzdychla a její dech klouzal po nahé pokožce 

jeho zad. Daffyd zapomněl na nezvedené děti a veškerou pozornost 
zaměřil na ženu, která mu přejížděla dlaněmi po břiše.

Morgana neslyšně vyklouzla z postele. V komnatě, kterou sdílela 
s Glyn, byla tma. Jen díky měsíčnímu svitu, prostupujícímu tenkou 
vrstvou mlhy a vnikajícímu dovnitř oknem, mohla něco vidět. Všu
de vůkol panoval klid, až na Glynino oddechování, šustění myší v sí
tině a kvílení větru za zdí.

Vlček zvedl hlavu, ale Morgana si položila prst na  rty, aby ho 
uklidnila. Navlékla si košili a tuniku, pak vzala váček, provaz, kte
rý schovávala pod postelí, a  dýku. Přes ramena si přehodila plášť 
a do ruky sevřela střevíce.

„Kam jdeš?“ ozvala se Glyn. Morgana, jejíž oči právě přivykly 
kalnému světlu, zahlédla, jak se koruna Glyniných zlatých vlasů po
hnula. Sestra si podepřela hlavu loktem a zívla.

„Za chvíli budu zpátky.“
„Protivíš se otcovu příkazu.“
„Potřebuji se nalokat čerstvého vzduchu, sestro.“
„Lžeš!“
Morgana vyčetla ze sestřina hlasu posměch. „Brzy se vrátím a vě

řím, že mě neprozradíš,“ pronesla trpělivě. Popravdě nejvíc ze všeho 
si přála, aby si Glyn myslela, že se jí to jen zdálo, a zase rychle usnula.

„Proč bych měla? Jdeš ven, abys mohla provozovat svá kouzla, 
že?“
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Morgana znala jediný způsob, jak ji udržet v klidu. Přešla komna
tu k sestřině posteli, naklonila se nad Glyn a úlisně zašeptala: „Ano, 
sestřičko, odhalila jsi mě. Mám v úmyslu udělat něco zakázaného.“

Glyn ve tmě vykulila oči.
„Bylo by od tebe moudré se pomodlit,“ dodala Morgana a vyslala 

k nebesům vlastní kratičkou modlitbu, aby jí Bůh odpustil, že si ze 
sestry utahuje.

„Momodlit za co?“
„Abych tě neuřkla a neseslala na tebe kouzlo – které by mohlo 

zohyzdit tvou krásu. Třeba aby ti zčernaly zuby nebo zrudly vlasy.“
Glyn si rukou přikryla ústa. „To neuděláš!“
„Ne, neudělám. Jestli nezklameš mou důvěru!“
„Ale otec ti to zakázal!“
„Ano, jenže se nic nedozví, ne?“
„Jsi zkažená, Morgano, a zlá. Otec tě potrestá, a neli on, pak Boží 

vůle.“
„Je to mezi Hospodinem a mnou. Dáváš mi své slovo?“
Glyn si olízla rty a přikývla. Její vlasy zářily v měsíčním svitu jako 

stříbro. „Ano,“ zašeptala, „nezradím tě. Jen mě, prosím, neuřkni.“
Morgana málem ztratila trpělivost. „Ne, neboj se.“ Obrátila se 

ke psu. „Dohlídni na Glyn, Vlčku. Postarej se, aby neutekla.“
Glyn se zajíkla hrůzou. „Nenechávej mě samotnou s…“
„Ať tě ani nenapadne se mu postavit,“ varovala Morgana sestru. 

„Sama jsi řekla, že je to ďábelský pes.“
„Budu se modlit za  tvou duši,“ slíbila Glyn a snažila se, aby to 

znělo dostatečně zbožně, byť se jí trochu třásl hlas.
„To můžeš.“ Pomyšlení na  Glyniny modlitby ji jen popohnalo, 

aby se vydala za svým úkolem. Morganu často napadalo, zda Gly
nina zbožnost není jen povrchní. Sestra nebyla tak nezkažená, ač 
si přála vypadat jako hotové neviňátko. Ovšem Glynina víra či její 
nedostatek teď Morganu rozhodně nepálily.

Opatrně otevírala dveře komnaty, protože občas zaskřípaly v nej
méně vhodný okamžik. Rozhlédla se po  zšeřelé chodbě a  vydala 
se k zadnímu schodišti. Při chůzi dolů se opírala o zeď a v duchu 
počítala stupínky. Na  nádvoří to pak měla pár kroků. Hlídky stá
ly na  svých místech, ale mlha valící se od  moře jí pomohla ukrýt 
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se ve stínu. Mířila k západní věži, kterou nikdo nestřežil. Měkkými 
podešvemi se sotva dotýkala hladkých kamenů, když běžela nahoru 
po točitých schodech. Na cimbuří se sklonila, uvázala provaz a pak 
pomalu sešplhala až na zem, nohy opřené o hrubé zdivo. Nechala 
provaz volně houpat a vydala se opatrně po úzké pěšince klikatící se 
dolů po srázu. Občas jí uklouzla noha, neboť přes mlhu, která jako 
vlhká pokrývka halila vše kolem, neviděla na cestu, takže se řídila 
jen zvukem vln tříštících se o břeh.

Slaná vůně moře a  nepřetržitě bušící příboj jí obvykle vnášely 
do duše mír, ale dnešní noci, kdy na ni dotíralo vědomí, že nepo
slechla otce, přelstila Berthildu a vyhrožovala Glyn, v ní stálý pohyb 
vln proti písku žádný klid nevyvolával.

Došla až na kraj moře, kde se zastavila a čekala, až ji zcela zahalí 
mlha. Dech oceánu, studený a  vlhký, se jí otíral o  tváře. Morgana 
zavřela oči, v duchu si vybavila mlhu, která ji obklopovala, obtáčela 
se kolem ní a vytvářela dokonalou kuklu, chránící ji i hrad Wenlock 
před neznámým nepřítelem skrytým v oparu.

Když znovu otevřela oči, už se cítila klidně. Klekla si do písku 
a zamumlala: „Ó Pane, uchraň nás před hrozbou, jež přichází ze se
veru.“

Klacíkem načrtla v písku velký kruh. Navršila v nejsevernějším, 
nejjižnějším, nejvýchodnějším a  nejzápadnějším bodě hromádku 
naplaveného dříví a suchého troudu, a na to postavila svíčku. Kře
sadlem je postupně zapálila, nechala horký vosk vsáknout do dře
va a přitom odříkávala: „Nic z jihu nemůže ohrozit Wenlock.“ Pak 
zapálila troud a pozorovala, jak oheň žhne, připálila od něho kla
cík a popošla k západu. „Nic ze západu nemůže ohrozit Wenlock.“ 
Pomalu přešla k severu, zapálila troud a poněkud hlasitěji pronesla: 
„Nic ze severu nemůže ohrozit Wenlock.“ Nakonec došla až k vý
chodu a  zanotovala: „Nic z  východu nemůže ohrozit Wenlock.“ 
Pak se rozběhla k jihu, vzal hořící klacík a vyhodila ho do vzduchu. 
Vylétly zlaté jiskry a snášely se na zem. „Nic z výšek nemůže ohro
zit Wenlock.“ Po dopadu dřívko zvedla, prudce jím mrštila o zem 
a sledovala, jak oharky blikají a syčí v mlze. „A nic z hlubin nemůže 
ohrozit Wenlock.“
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Po dokončení zaklínadla hodila klacík do plamenů na jižní stra
ně a sedla si se zkříženýma nohama doprostřed kruhu. Vnímala, jak 
jí mořský vzduch odvál z hlavy kápi, a cítila kouř linoucí se z plápo
lajících ohýnků.

Rudé oharky žhnuly na písku. Morgana se pokřižovala a začala 
se potichu modlit. Pak zvedla hlavu k  nebesům a  slova jí zamrzla 
na rtech.

Kousek za ohýnkem na severní straně se opar rozplynul a z tem
not se vynořilo zjevení.

Za plápolajícími oranžovými plamínky stál rytíř, válečník. Krutý, 
nelítostný. Nikdy nikoho podobného nespatřila. Krvavé stíny tančily 
po ostře řezaných rysech jeho tváře a barvily mu halenu do ruda. 
Ústa měl pevně sevřená, černé vlasy vlhké od mlhy. Neposlušné ka
deře mu padaly přes oči šedé jako ocel.

Morganě se málem zastavilo srdce.
„Co ty jsi za čarodějku?“ zeptal se zvučným hlasem, jenž přehlušil 

nepřetržité šumění příboje. „Maluješ kouzelná znamení a pronášíš 
zaklínadla, a pak se pokřižuješ a začneš se modlit?“

Takže je to člověk z masa a kostí. Byl vysoký a tmavý, takže se jí 
při pomyšlení, že se jedná o smrtelníka, nijak zvlášť neulevilo.

„Já nejsem čarodějka!“
„Takže kouzelnice?“
Potřásla hlavou. Náhle ji rozechvěl noční chlad. Zatímco se zve

dala na nohy, zašátrala po dýce u pasu.
Oči se mu zúžily a rty sevřely. „Ale jsi přece Morgana z Wenlo

cku, ne? Ta, jíž se někdy říká Morgant?“ 
„Ano,“ hlesla a rozklepala se strachem.
Její odpověď ho zjevně uspokojila. Založil si ruce na  širokém 

hrudníku, jaký neměl žádný z otcových rytířů, a přikázal: „Pak pů
jdeš se mnou. Ujel jsem spoustu mil, abych tě našel.“

Neklidně si olízla rty. Takže tenhle válečník v černém je hrozbou, 
o níž jí šeptal vítr. „Přicházíš ze severu?“

„Ano. Jsem Garrick z Abergwynnu.“
„Baron osobně?“ zeptala se nevěřícně.
„Ano.“ Popošel ke kruhu a čtyřem ohňům plápolajícím ve tmě. 

„Co to má znamenat? Nějaké ďábelské čáry?“


